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~*~ 
Какво ИСКАШ?  

Какво ЖЕЛАЕШ да постигнеш? 

Какво ΩΩΩΩЩЕ е възможно за теб? 

Какво избираш ДА БЪДЕ?  

Коя е ПЪРВАТА СТЪПКА? 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

НАМЕРЕНИЕ: АЗ ИЗРАСТВАМ 

коучинг на възможностите 
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Кой? 

Какво? 

Защо? 

Как? 

Намерение: АЗ ИЗРАСТВАМ (диаграма) 
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� I GRΩΩΩΩW  ↓↓↓↓↑↑↑↑ АЗ ИЗРααααСТВАМ � 

Intention: G�als, Reality, Opp�rtunities, Will 

Намерение: Цели, Реалност, ВъзможностИ, Воля 

Аспектът АЗ ИЗРАСТВАМ (I GROW) е модел в модела на “Intunity 

Окото”. Етап от целия процес. Част от цялото. Но и цяло сам по себе 

си. А също и съдържащо в себе си (в О-то) цялото Intunity Око. О-то от 

IGROW модела е символ едновременно на Нулата, � – в която има всичко и 

нищо и в която всичко е възможно – и на ОтварянетО на ОкОтО. Съдържа в себе 

си аспекта на трансформацията. Това е пресечната точка на другите два аспекта 

от 3’I Intunity Коучинг Модела (“Окото”): АЗ СЪМ ∞ АЗ ДЕЙСТВАМ. И пресечната 

точка на двете енергии – Ин и Ян; Да бъда и Да правя. Това още е и 

трансформацията на клиента от Ограничения в � Opportunities (англ. – 

възможности). И по този начин, центърът на Intunity Окото съдържа модела 

IGROW, но и самият център на IGR☯W съдържа О-то, центъра на ОкОтО, 

отварянето на Окото, Окото на бурята. 

Аспектът I-GROW се отнася до клиента като креативна и ресурсна личност. И до 

множеството от възможности и перспективи, които съществуват и които могат 

да бъдат избрани, а от там – и реализирани. До полето от възможности, 

които са навсякъде около нас – стига да имаме Очите да ги видим. До 

въображението и креативността на клиента, които в този етап се развихрят като 

в Окото на бурята, така че да Отворят Окото му. До реалността – като 

перспектива, като възможност и като избор. И в този смисъл, до реалността – 

като “продукт”, производно на човека, като реал-изирано от него самия. Като 

негов творчески израз. Като възможността, която сме “хванали” от полето на 

възможностите и материализирали посредством осъзнатия избор и действието. 

Ключовият въпрос тук е Как? и той е “заОбиколен” / “Обграден” от 

въпроса Какво? :: :: :: “Какво” се явява в началото на процеса: Какво 

искам? и в края на процеса: Какво избирам? :: :: :: А по средата стои 
“Как” – как ще го постигна, какви са начините, какви са много 
възможности. 



 
 

 
 
 
 
 

© 2014 Intunity Coaches™ Resources | Намерение: АЗ ИЗРАСТВАМ | I-GROW 

Всички права запазени. 

4 | 8 

Коучинг на възможностите и Полето на възможностите 

 

В Intunity Коучинг приемаме, че всички ние сме 

заобиколени от невидимо поле на 

възможностите, от което всеки от нас избира – 

осъзнато или неосъзнато – какво да създаде. 

Това поле е навсякъде около нас. Ние сме 

проникнати от него и то прониква през нас. 

Всъщност на някакво ниво може да се каже, че 

сме едно цяло с това поле на възможностите. 

Това е безформеността от Нулата, енергията, 

Нищото-и-Всичкото едновременно, от което 

съзнанието или мисълта “хваща” и превръща във 

форма. 

Полето на възможностите има има двойствен 

характер, също както фотона и електрона. Това 

означава, че то може да се проявява 

едновременно и като частица (=материя), и като 

вълна (=енергия). Простичко казано, когато 

светлината се придвижва/разпространява, тя има характеристиките на вълна 

(енергия). Когато се свърже с друго вещество или материя, тя приема 

свойствата на частица (материя). И така материята всъщност е енергия, а 

енергията може да бъде материализирана. 

Как да използваме всичко това в контекста на коучинга на 

възможностите? 

С въображение! ☺ и още нещо: 

 Материята е енергия с определена честота. Мисълта или по-точно – 
съзнанието има способността да създава “форми”, а формата е материя. 

 Мисълта от гледна точка на материалния свят е енергия, но от гледна 
точка на енергийния свят и полето на възможностите, е енергия с 
определена честота.  

 Човек може да материализира всичко, което си пожелае. Също както и 
може да си помисли всичко, което си пожелае. 
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Кой? 

Защо? 

Същността 

Смисълът 

Как? Възможност

Какво 

Защо е 

Желания 

Ценности 

Проявлен

Намерени

Действие Какво 

бъдене 

правен

�↑�  

В момента, в който направим ИЗБОР на дадена 
възможност от полето на възможностите,   

ние стартираме процеса на материализация на тази 
възможност, т.е. трансформиранетона възможността – от 

полето на енергията в полето на материята. 

Което в крайна сметка наричаме РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПОТЕНЦИАЛА, а оттам – и РЕАЛНОСТ. 

� Реалността е въпрос на избор. Също както материята е въпрос на енергия. 

All is a Matter of Energy, just like Reality is a Matter of Choice. 

 

Спомнете си процеса по Подравняване на 4те Елемента: от 

намерение до проявление (картинката вдясно). И още, Тялото 

на човек е проявление на веществената страна на материята, а 

нашият Дух е проявление на енергията. Ние взаимодействаме, 

общуваме и контактуваме със света около нас, посредством 

обмяната на енергия. И материята постоянно се 

трансформира, общувайки на енергийно ниво с друга материя. 

Независимо дали осъзнаваме тези процеси или не.  

 

Малко цитати по темата 

Цитатите по-долу са от YouTube видеа. За съжаление не пазим референции към всички от 

тях, както и линкове към видеата. С благодарност към авторите, ви каним да изследвате 

сами за себе си необятното море от възможности. ☺ 

“When you go and look for what universe is, the Universe spills through your 

fingers. And you realize it's pure abstract.” 

Dr. John Hagelin, Maharishi University: "The deeper you go in the structure 

if Natural Law, the less material, the less inert, the less dead the Universe is. The 

more alive, the more conscious the Universe becomes. Then when you get to the 

foundation of the Universe, the Unified Field or the Superstring Field, it's simply a 

Field of PURE INTELLIGENCE. 

 [....]  
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INTELLIGENCE – because it's the Fountainhead of all fundamental laws, all the 

forces of Nature, all the laws governing life at every level of the Universe. [....]  

Non material, Dynamic, Intelligence – Those are the properties of the Unified 

Field. [....] 

At the core basis of the Universe is a single Universal field of Intelligence, where 

the following are united – the Forces of Nature: gravity, electro-magnetism, 

nuclear, etc. All these forces exist / are set as a possibility in The Field. Whereas 

particles, neutrons, liptons, etc. are all different ripples on a single ocean of 

existence.” 

 

Dr. Alan Fred: “Materials Emerge from these thought waves, which are invisible 

for us.”… ”Reality emerges from the thought wave field – pops up to create 

reality.” 

 

“People, objects, trees, etc. are all wave vibrations of this Field. We are really living 

in a thought Universe, a conceptual Universe.” 

 

 “Quantum mechanics is just the PLAY and DISPLAY of POTENTIALITY.” 

Ocean of pure potentiality.  

Ocean of abstract potential existence. 
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Перспективи 

 

 

 

Всичко е въпрос на гледна точка. 

Всичко е относително. 

Всичко е възможно. 

Това е призмата, през която в Intunity Коучинг гледаме на коучинга и на света 
около нас. И това има особено голямо отношение в контекста на Intunity 
коучинг на възможностите и аспекта АЗ ИЗРАСТВАМ.  

И така, всичко, което  възприемаме, е перспектива, гледна точка, или 

призма. Иначе казано, това, което възприемаме, се пречупва през призмата 

на собствения ни вътрешен свят и свето-глед. И ако днес това е едно, утре 
съвсем спокойно същото това нещо би могло да бъде за нас нещо съвсем 
различно. Оставяме настрана въпросът, че “същото това нещо” всъщност не 
би било същото това нещо, защото и то – също като нас – би се променило 
през времето, в което не взаимодействаме с него/нея ;-)  

Дори мистичният език, който използваме в случая, за да опишем темата за 
“Перспективите” в контекста на коучинг на възможностите, е преднамерен. 
Тъй като самите думи, дефиниции, форми, които придаваме на света около 
нас, са само маркери / показалци за нещата около нас, но те не са самите 
неща. Затова и спокойно можем да кажем, че самите думи и значението, 
което придаваме на нещата около нас, са една измислица, която нашите 
Умове сътворяват, за да придадем на същия този свят смисъл и за да можем 
да го подредим в нашия собствен свят. 

И така, перспективите са безброй – колкото повече гледни точки, толкова 
повече гледни точки. Ключовото за тях в коучинг контекста е: 

 Във всеки един момент човек е в някаква перспектива или точка на 
възприятие 

 Всеки има способността и свободата да променя перспективата, в която 
се намира, а също и да създава нови такива 

 

 
“Въображенето е окото на душата.”  

― Жозеф Жубер 
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Реалност 

 

 

 
 

 

 

 

Какво е реалността? 

Ще го кажем на английски: Reality is what we make out of what is here and now. 

And the here and now refers both to “what we make out” and to “what is”. 

Реалността е просто перспектива. Освен че е и R-то от IGROW модела.  

И както всяка една перспектива, реалността също е относителна и може да се 

променя. Бихме могли да погледнем на реалността в нашия 3-мерен и в 

същото време дуален свят – като на проявлението на непрекъснато 

проявяваща се Същност, но тя (3-мерната реалност) не е Същността сама по 

себе си, а е нейно проявление. Нещо като извор, който непрестанно тече 

(извирайки от Нулата) и се проявява в материалния свят. И това проявление се 

обуславя от нашите Ум, Дух, Тяло и Сърце в този момент и в това 

пространство. Също както в квантовата физика – с "окото на наблюдателя" 

оказва влияние върху проявлението на 

това, което бива наблюдавано.  

Ето един интересен пример за 

онагледяване на темата за перспективите 

и реалността. Представете си една скала, 

голяма скала. Ако вие стоите пред тази 

скала, бихте казали, че тя не се движи. А 

ако прелитате над нея с хеликоптер или 

делтапланер? А ако прелитате над нея със 

самолет? А със совалка? Ами, ако сега 

погледнете на скалата на квантово ниво? 

Не се движи ли?! Движи се и още как! ☺ 

 “Когато ВЯРВАМЕ СТРАСТНО  

в нещо, което все още не 

съществува →→→→  

НИЕ ГО СЪЗДАВАМЕ… 

 

 
...  Несъществуващо е онова, което 

 не сме пожелали достатъчно  

силно.” 

~ Франц Кафка ~ 


